Ata de Reunião Ordinária.
Ata da 1ª sessão da 2ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Casca 1º
período legislativo do ano de 2017. Aos 06(seis) dias do mês de março de 2017 às
20:08m no salão nobre da Câmara Municipal realizou se a 1ª sessão desta reunião
ordinária. A reunião foi presidida pelo Excelentíssimo Sr. Presidente Roberto Ribeiro
Reis, que após os cumprimentos, destacou a presença maciça das mulheres
parabenizando-as pelo dia internacional da mulher incluindo todas as mulheres
ouvintes da rádio Extra. Em seguida solicitou a secretária para fazer chamada oral
para confirmação da presença dos vereadores. Havendo quorum e em nome de Deus
e do povo de Rio Casca, declarou aberta a 1ª sessão desta Reunião Ordinária.
Continuando os trabalhos pediu a secretária par fazer leitura da ata da reunião
anterior. Em seguida colocou em discussão. Em tempo o vereador Jair pediu que
registrasse em ata a falta de esclarecimento referente à fala do Dr. Marco Antônio na
reunião extraordinária do dia 23 de fevereiro do corrente ano sobre a pendência da
Lei que foi inserida a cobrança do ISSQN dos taxistas. O Sr. Presidente, disse que irá
reiterar o pedido de esclarecimento, e tão logo enviará a prefeitura um ofício
solicitando tal pendência. Em ato contínuo o Sr. Presidente passou a palavra para a
vereadora Márcia que após os devidos cumprimentos disse que aproximando no dia
internacional das mulheres iria fazer uma homenagem a todas as mulheres presentes
suas eleitoras as ouvintes da rádio Extra e em especial sua vó Terezinha, sua mãe e
sua irmã Luana. Agradeceu. Passando para a 2ª parte da reunião o Sr. Presidente
antes de apresentar os oradores inscritos pediu aos mesmos para seguirem os
protocolos obedecendo sempre a ordem e o tempo disponibilizado para cada um. Em
seqüência passou a palavra para a Sra. Maria do Carmo Polesca Teixeira Mucida,
Secretária Municipal de Saúde, que após os devidos cumprimentos, parabenizou a
todas as mulheres de nossa cidade em especial as funcionárias da saúde. Relatou
sobre o consolidado referente ao mês de janeiro de 2017 informando todos os
serviços fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Informou também que a
prefeitura estará disponibilizando kit lanche para todos os pacientes que estiverem
fazendo tratamento em Belo Horizonte. Comunicou que o nosso hospital passará a
realizar cirurgias na área de ginecologia e cirurgia geral a partir do dia 08 do corrente
mês. Agradeceu. Em seguida a palavra foi do Amon Cosmo Gurgel Moreira
Zootecnista responsável pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio
Ambiente que após os cumprimentos, relatou sobre a importância da agricultura,
pois está na raiz do nosso município. Parabenizou o prefeito Adriano e Vice Leydinha
por ter reaberto esta secretaria, pois a agricultura é que move o nosso país. Disse
estar muito feliz e agradecido por estar de volta a nossa cidade e poder estar
ajudando o nosso município. Relatou sobre a feira dos produtores rurais, disse que
já aconteceu algumas mudanças ainda em fase de adaptação, mas informou que tem
projetos para melhorar ainda mais. Convidou a todos os artesãos e artesãs da nossa
cidade para procurar a secretaria e assim também expor seus trabalhos, o espaço
será aberto para os interessados. Em seguida a palavra foi do vereador Dr. Alexandre
que parabenizou o jovem Amon pelo excelente trabalho e sugeriu a recuperação do
nosso Rio e também da fauna. Continuando a palavra foi do vereador Geraldo que
parabenizou o jovem Amon e o Sr. Prefeito pelos trabalhos e sugeriu que convidasse

também as pessoas que fazem guloseimas como doces e bolos dando oportunidade
de melhorar a renda. Agradeceu. Continuando a palavra foi da Srtª Amanda Acipreste
Rodrigues Costa, arquiteta e urbanista prestadora de serviços a Prefeitura Municipal,
que após os devidos cumprimentos, disse que recebeu com muito entusiasmo e
alegria o convite para integrar a equipe da prefeitura como urbanista e arquiteta.
Falou que integrou também a comissão organizadora do carnaval, explanou sobre o
evento e agradeceu toda equipe que mesmo com as limitações e alguns obstáculos
fizeram o nosso carnaval um sucesso. Colocou-se à disposição do Legislativo e de
toda a população para fazer o que for melhor para nossa cidade no que diz respeito
ao urbanismo. Agradeceu. Em seguida a palavra foi do vereador Jair Heleno que
após os cumprimentos, agradeceu o Sr. Prefeito Adriano pela presença. Disse que
ficou feliz em saber que no nosso quadro de funcionários temos uma arquiteta.
Relatou sobre os passeios da nossa cidade onde tem vários lugares que estão em
situação precária. Sugeriu ao Executivo fazer uma reunião com nossa arquiteta para
orientar os proprietários e incentivá-los a reformar esses passeios da forma correta.
Salientou que quando reformou o seu passeio se tivesse sido orientado não teria
feito daquela maneira. Fez uma homenagem as mulheres pelo seu dia. Sugerindo que
tenham maior participação na política. Disse que as mulheres têm um formato de
honestidade, tem a credibilidade enrustida na sua personalidade. Em ato contínuo a
palavra foi do vereador Dr. Alexandre que após os cumprimentos, parabenizou a
todas as mulheres presentes e ouvintes da radio Extra. Lembrando que tivemos uma
grande mulher no comando do nosso Brasil. Relatou sobre o nosso carnaval e
parabenizou a administração pública pela organização disse que a 04(quatro) anos
vem melhorando. Esse ano o atual prefeito pegou o município em uma situação mais
confortável economicamente com uma infra estrutura bem melhor. Sente que
teremos um futuro brilhante. Finalizando homenageou sua mãe e esposa pelo dia
internacional da mulher. Agradeceu. Dando continuidade aos trabalhos o Sr.
Presidente pediu a secretária para fazer leitura do Requerimento de nº 001/2017.
Autoria: Vereador José Reinaldo dos Santos. “Dispõe sobre construção de passeio
com ligação entre o Hotel Liberty e a Som Car Acessórios”. Requerimento de nº
002/2017. Autoria: Vereador Jair Heleno Andrade. “Dispõe sobre informações das
contratações de pessoal pela administração atual”. Os requerimentos foram
discutidos, votados e aprovados por 08(oito) votos a 0(zero). Antes de finalizar a
sessão o Sr. Presidente relatou um pouco sobre as mulheres considerando o dia
internacional da mulher. Com relação da participação pública da mulher na
sociedade, ainda que seja em menor número disse que estamos vivendo um estágio
de evolução. Hoje em Rio Casca contamos com uma competente vereadora, pela 1ª
vez na história temos uma vice-prefeita, na área jurídica do Executivo as Dras.
Luciana Maroca e Enilda Rodrigues e no poder Legislativo a Dra. Andréa Silva. Isto é
uma prova que estamos evoluindo e que a mulher está cada vez mais ocupando com
maestria com brilhantismo o seu lugar na sociedade. Pediu que registrasse em ata
que todos os requerimentos que forem endereçados ao Executivo com absoluta e
plena certeza serão respondidos. Falou também que haverá sempre uma serenidade
uma harmonia entre os dois poderes e não uma conivência. Não havendo mais nada
a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão às 21:15m que
para constar lavrei a presente ata que após lida e provada será assinada pelo

presidente, secretária e demais vereadores. O conteúdo desta reunião encontra-se
gravado e arquivado nas dependências da secretaria da Câmara Municipal. Rio
Casca, 06 de março de 2017.
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